
Visitas Teatralizadas: Justiniano e 
Teodora abrem a programação 

cultural do CCPJ Rio 

As visitas teatralizadas, que apresentam o Antigo Palácio da Justiça ao público, 
vão abrir a programação de 2016 do Centro Cultural do Poder Judiciário (CCPJ 
Rio), no sábado, dia 30 de janeiro, às 16h. Neste dia, os imperadores 
bizantinos Justiniano, O Grande, e sua esposa Teodora, personagens 
interpretados pelos atores Andrêas Gatto e Amanda Grimaldi Lerias, voltam a 
conduzir os visitantes pelas dependências do prédio histórico. 
A visita marca os cinco anos do programa “Por Dentro do Palácio” (2011-2016), 
promovido pelo CCPJ-Rio e no passeio a dupla revela algumas façanhas do 
seu grandioso império. Justiniano, o Grande (482-565), foi o mais importante 
imperador romano do oriente, e muito da sua imortalidade deve-se ao seu 
"Corpus Juris Civilis", catalogação de diversas leis esparsas do direito romano, 
que serviram de base para o sistema jurídico de diversos países do ocidente, 
inclusive o brasileiro. Teodora, sua bela esposa, entrou para a história como 
uma plebeia, que se tornou uma poderosa imperatriz.  
Nesta breve história de cinco anos, “Por dentro do Palácio” recebeu mais de 
12.500 visitantes, entre crianças e adultos de todas as idades, que tiveram a 
oportunidade de conhecer um pouco da história e do funcionamento do 
judiciário. 
O Antigo Palácio da Justiça está localizado à Rua Dom Manoel, 29, Centro, 
atrás do Fórum. Para participar da visita, basta chegar 15 minutos antes e 
receber a senha de identificação. 
Serviço: 

Dia 30/01, às 16h, Visita Teatralizada com os imperadores Justiniano, o 
Grande, e Teodora 

Antigo Palácio da Justiça (Rua Dom Manuel, 29, Centro, Rio, RJ, tels.: 21 
3133-3366, 3133-3368).  

Entrada franca, com senhas distribuídas 15 minutos antes do início da visita, na 
entrada do Antigo Palácio. 

Classificação etária: Livre 

Duração: 50 minutos 
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